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Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego 

Często zadawane pytania 

 

P: Jak Polacy będą podróżować do Stanów Zjednoczonych po włączeniu Polski 

do Programu Ruchu Bezwizowego?  

O: W przypadku krótkich turystycznych i biznesowych wyjazdów na 90 dni lub 

krócej, obywatele Polski, którzy uzyskali zezwolenie wjazdu w Elektronicznym 

Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) 

nie będą potrzebować wizy. Wiza będzie nadal wymagana w przypadku innego celu 

podróży, w tym pobytów dłuższych niż 90 dni lub z zamiarem podjęcia pracy czy 

nauki w Stanach Zjednoczonych. Obywatele Polski podróżujący do USA bez wizy 

będą musieli mieć paszport z chipem do odczytu komputerowego. 

P: Od kiedy Polacy będą mogli podróżować bez wizy? 

O: Elektroniczny System Autoryzacji Podróży ESTA będzie dostępny dla Polskich 

podróżnych od 11 listopada 2019 roku. 

P: Czym jest paszport z chipem? Czy to nowy rodzaj paszportu? 

O: Wszystkie polskie paszporty, z wyjątkiem tymczasowych, zawierają 

chip.  Symbol oznaczający, że paszport zawiera chip znajduje się na przedniej 

stronie okładki paszportu na dole. 

P: Czy obywatele Polski będą musieli gdzieś się zarejestrować, aby podróżować 

bez wizy? 

O: Aby podróżować bez wizy, obywatele Polski będą musieli wystąpić o zezwolenie 

wjazdu za pośrednictwem internetowego systemu ESTA. Dzięki ESTA można 

bardziej efektywnie i skutecznie przeprowadzić wstępną kontrolę podróżnych. 

Obywatele Polski będą mogli ubiegać się o zezwolenie ESTA na krótko przed 

terminem, od którego ruch bezwizowy będzie dostępny. ESTA jest wymagana od 

podróżnych ze wszystkich 38 krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego.  
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P: Ile kosztuje ESTA?  

O: Obecnie ESTA kosztuje 14 dolarów, czyli znacznie mniej niż opłata w wysokości 

160 dolarów, która jest wymagana od osób ubiegających się o wizę 

turystyczną/biznesową. 

P: Jakie informacje należy podać we wniosku o pozwolenie na wjazd ESTA?  

O: Podanie ESTA zawiera pytania podobne do tych z podania o wizę, w tym imię, 

nazwisko, data urodzenia, informacje o paszporcie oraz inne dotyczące zatrudnienia 

oraz historii podróży.  Podanie ESTA jest jednak znaczenie krótsze od wizowego. 

P: Mam wizę i jest ona nadal ważna. Jak mogę podróżować do USA? 

O: Każdy podróżny, który ma ważną wizę będzie nadal mógł z niej korzystać nawet, 

kiedy ruch bezwizowy będzie możliwy. Osoba posiadająca ważną wizę nie musi 

ubiegać się o zezwolenie ESTA. Podróżujący z wizą mogą przebywać na terenie 

USA do 6 miesięcy, zależnie od decyzji oficera imigracyjnego na granicy USA. 

 

P: Jak długo obywatele Polski mogą przebywać w USA, jeśli podróżują bez 

wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?  

O: Obywatele Polski mogą przebywać bez wizy w celach turystycznych lub 

biznesowych do 90 dni. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe. 

P: Czy maksymalny 3 miesięczny pobyt dotyczy pobytu raz w roku, raz na dwa 

lata, czy każdego pobytu w ciągu ważności zezwolenia ESTA?  

Prawo Stanów Zjednoczonych nie nakłada specyficznych ograniczeń. Jednak oficer 

imigracyjny w amerykańskim porcie wjazdu może nie wydać pozwolenia na wjazd, 

jeśli stwierdzi, ze podróżny wykorzystuje podróż bez wizy w celu pobytu w Stanach 

Zjednoczonych przerywanego jedynie krótkimi nieobecnościami w USA. ESTA jest 

przeznaczona tylko do krótkich wizyt w USA. 

P: Otrzymałem wcześniej odmowę wizy lub miałem problemy przy wjeździe do 

USA. Czy mogę podróżować do USA bez wizy? 

O: Z reguły zezwolenia wjazdu w systemie ESTA nie otrzyma osoba, która 

uprzednio otrzymała odmowę wizy lub w przeszłości miała problemy mogące 
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wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa 

imigracyjnego USA. Tym samym taka osoba nie będzie mogła podróżować do USA 

bez wizy. Każda osoba, która otrzymała odmowę rejestracji ESTA może ubiegać się 

o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA. 

P: Czy możliwa jest odmowa zezwolenia ESTA? Jeśli tak, to dlaczego? 

 

O: Może być wiele przyczyn odmowy zezwolenia ESTA, w tym z powodu 

kryminalnej przeszłości osoby występującej o ESTA lub naruszenia przepisów 

imigracyjnych. Na wszystkie pytania formularza ESTA, należy odpowiadać zgodnie 

z prawdą. Na przykład: jeśli obywatel Polski był skazany 20 lat temu, musi udzielić 

odpowiedzi „tak” na pytanie o popełnienie w przeszłości przestępstwa. 

 

P:  Czy Polacy będą mogli ubiegać się o wizę B1 i B2?  

O: Tak, wielu podróżnych z krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego woli 

mieć wizę niż występować o zezwolenie ESTA i podróżować bez wizy. 

P: Czy są inne ograniczenia w ruchu bezwizowym? 

O: Ruch bezwizowy jest dostępny dla podróżnych przybywających do USA lotami 

komercyjnymi lub statkami. Ponadto specjalne zasady obowiązują osoby, które 

przekraczają granicę lądową samochodem lub pieszo. Prosimy przeczytać wszystkie 

dostępne na stronach rządu USA odpowiedzi na często zadawane pytania, które 

odnoszą się do Programu Ruchu Bezwizowego i ESTA (informacja poniżej).   

P: Czy mogę być zawrócony w porcie wjazdu nawet, gdy posiadam zezwolenie 

ESTA?  

A: Niezależnie od tego, czy podróżujesz z wizą, czy bez wizy na podstawie 

zezwolenia ESTA, ostateczna decyzja dotycząca pozwolenia na wjazd do USA 

będzie podjęta przez urzędnika amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic w 

amerykańskim porcie wjazdu. 

P: Moja wiza jest ważna jeszcze przez 10 lat, ale właśnie wzięłam ślub i 

zmieniłam nazwisko i paszport. Co teraz?  

O:   Możesz ubiegać się o ESTA posługując się nowym paszportem albo ubiegać się 

o nową wizę.  
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P: Co z podróżnymi wyjeżdzającymi do USA w ramach takich programów, jak 

Summer Work Travel, Camp Counselor, Au Pair, lub na staż?  Czy nadal 

potrzebna jest odpowiednia wiza? A może mogą wyjedzać do USA z ESTA? 

O:  Uczestnicy tych programów potrzebują wizy J.  Podjęcie działań związanych z 

programem wymiany nie mając odpowiedniej wizy jest niedozwolone. 

P: Czy udział w programie Diversity Visa w jakikolwiek sposób utrudnia 

podróżowanie na podstawie ESTA?  

O: Nie, udział w programie DV nie ma wpływu na ubieganie się o zezwolenie ESTA.  

P: Gdzie obywatele Polski mogą znaleźć więcej informacji o Programie Ruchu 

Bezwizowego? 

O: Pełne informacje o Programie Ruchu Bezwizowego (w tym ESTA) znajdują się 

na stronie internetowej Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA dotyczącej ESTA 

https://esta.cbp.dhs.gov 

i stronie Departamentu Stanu http://travel.state.gov, a dodatkowe informacje będą 

wkrótce dostępne na stronie Ambasady USA http://pl.usembassy.gov.  

P: Dlaczego wejście Polski do Programu Ruchu Bezwizowego zajęło tyle czasu? 

O: Większość krajów sąsiadujących z Polską weszła do Programu Ruchu 

Bezwizowego, kiedy wymogi prawne były mniej restrykcyjne (w szczególności 

wymagany odsetek odmów wizowych). Ponadto w ostatnich latach Kongres USA 

uchwalił przepisy zgodnie z którymi wymagania programu dotyczące 

bezpieczeństwa są bardziej rygorystyczne. Polska spełniła wszystkie zaostrzone 

wymogi prawne dotyczące członkostwa w Programie Ruchu Bezwizowego.    

P: Wniosłem już opłatę za rozpatrzenie podania o wizę, ale nie umówiłem się 

jeszcze na spotkanie z konsulem / chciałbym anulować moje spotkanie z 

konsulem. Czy mogę się ubiegać o zwrot pieniędzy?   

Niestety nie, opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Zachęcamy do umówienia się na 

rozmowę z konsulem. Jeśli wiza zostanie zatwierdzona, występowanie o ESTA nie 

będzie potrzebne.  

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://travel.state.gov/
http://pl.usembassy.gov/

